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ROZPORZĄDZENIE NR 001/2018
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RACIBORZU
z dnia 3 września 2018 r.
w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół,
sposobem oznakowania obszaru oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
Na podstawie:
- art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b i pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.);
- § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2016 r. poz. 1123) w związku ze
stwierdzeniem przypadku zgnilca amerykański pszczół na terenie pasieki zlokalizowanej w miejscowości
Rudy, gmina Kuźnia Raciborska, powiat raciborski, zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się na terenie powiatu raciborskiego obszar występowania zgnilca amerykańskiego pszczół,
zwany dalej „obszarem zapowietrzonym".
2. Obszar zapowietrzony obejmuje teren ograniczony:
1) od północy: rozpoczynając w okolicy drogi leśnej „Szara 13” na terenie leśnym Cysterskich Kompozycji
Krajobrazowych Rud Wielkich wzdłuż granicy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, gmina Bierawa
(woj. opolskie) i powiatu raciborskiego, gm. Kuźnia Raciborska, kierując się na wschód, dalej wzdłuż
granicy powiatu raciborskiego, gm. Kuźnia Raciborska i powiatu gliwickiego, gm. Sośnicowice do
przysiółka Stare Piece i Poddębie;
2) od wschodu: wzdłuż granicy powiatu raciborskiego i powiatu gliwickiego, od przysiółka Stare Piece
i Poddębie, w kierunku południowym, poniżej obiektu Dymarki Bargłowickie wzdłuż drogi 919 do
skrzyżowania z drogą 921, dalej wzdłuż granicy powiatu raciborskiego, gm. Kuźnia Raciborska i powiatu
gliwickiego, gm. Pilchowice, a następnie wzdłuż granicy powiatu raciborskiego, gm. Kuźnia Raciborska
i powiatu rybnickiego, granica m. Rybnik, przecinając drogę 920 i linię kolejki wąskotorowej, wzdłuż
granicy powiatów do miejscowości Zwonowice;
3) od południa: powyżej miejscowości Zwonowice wzdłuż granicy powiatu raciborskiego, gm. Kuźnia
Raciborska i powiatu rybnickiego, gm. Lyski do punktu połączenia granicy powiatu rybnickiego, granicy
gminy Kuźnia Raciborska i granicy gminy Nędza;
4) od zachodu: od punktu połączenia granicy powiatu rybnickiego, gminy Kuźnia Raciborska i gminy
Nędza, w kierunku północnym wzdłuż granicy gmin Kuźnia Raciborska i Nędza, przecinając drogę 919,
obejmując miejscowość Jankowice i dalej w kierunku północnym wzdłuż granicy gmin Kuźnia Raciborska
i Nędza przecinając drogę 425, przecinając teren leśny Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud
Wielkich do granicy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, gm. Bierawa (woj. opolskie).
3. Granice obszaru zapowietrzonego obejmują miejscowości: Rudy, Ruda Kozielska, Jankowice.
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4. Mapa obszaru zapowietrzonego stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. 1. Ustala się sposób oznaczenia obszaru zapowietrzonego poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych
z trwałym i widocznym napisem „Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony".
2. Tablice, o których mowa w ust. 1 umieszcza się na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru
zapowietrzonego.
3. Do oznaczenia obszaru zapowietrzonego w sposób określony w ust. 1 zobowiązuje się Burmistrza Miasta
Kuźnia Raciborska.
§ 3. W obszarze zapowietrzonym nakazuje się:
1) wykonanie przeglądu pasiek przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii;
2) niezwłoczne zgłaszanie właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii przypadków
zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół.
§ 4. W obszarze zapowietrzonym zakazuje się:
1) przemieszczania, bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rodzin
pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy
w pasiece;
2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.
§ 5. Nakazy i zakazy określone w rozporządzeniu dotyczą wszystkich posiadaczy pszczół z obszaru
zapowietrzonego i obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.
§ 6. Wykonanie rozporządzenia powierza się:
1) Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska;
2) urzędowym lekarzom weterynarii wyznaczonym przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza
weterynarii.
§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy
Kuźnia Raciborska.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu
lek.wet. Zbigniew Mazur
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Załącznik nr 1 do rozporządzenia Nr 001/2018
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu
z dnia 3 września 2018 r.
Mapa obszaru zapowietrznego.
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